
WYZWANIE TURYSTYCZNE  

„KIERUNEK WSCHÓD” 

FERIE ZIMOWE Z CHEŁMSKIMI PARKAMI KRAJOBRAZOWYMI 

 

REGULAMIN 
 

I. ORGANIZATOR 

 

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie 

 

II. CELE 

 

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych zarządzanych przez 

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie. 

2. Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska. 

3. Doskonalenie umiejętności nawigacyjnych poprzez pracę z mapą, kompasem i busolą. 

4. Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody. 

5. Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. 

6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej. 

7. Promowanie aktywnej turystyki.  

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

 

1. W wyzwaniu turystycznym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa 

lubelskiego. 

2. Dzieci w wieku szkolnym - tylko w obecności opiekuna prawnego. 

3. Uczestnikiem wyzwania turystycznego jest osoba, która wzięła udział w co najmniej jednym 

etapie i udokumentowała go zgodnie z zaleceniami organizatora. 

 

IV. TERMIN I MIEJSCE  

 
Wyzwanie odbędzie się w dniach: 4 – 17 stycznia 2021 r.  

na terenie Chełmskiego, Poleskiego, Sobiborskiego oraz Strzeleckiego Parku Krajobrazowego 

 

VI. PRZEBIEG 

 

Wyzwanie składa się z czterech etapów o różnym stopniu trudności: 

 

1. „Elementy kulturowe i przyrodnicze Poleskiego Park Krajobrazowego” (poziom trudności: 

bardzo łatwe) 

2.  „Sobiborski Park Krajobrazowy oczami wędrowca” (poziom trudności: łatwe) 

3. „Wśród bagien Chełmskiego Parku Krajobrazowego” (poziom trudności: średnio trudne) 

4. „Na wschód przez lasy Strzeleckiego Parku Krajobrazowego” (poziom trudności: trudne) 

 



WYZWANIE TURYSTYCZNE  

„KIERUNEK WSCHÓD” 

FERIE ZIMOWE Z CHEŁMSKIMI PARKAMI KRAJOBRAZOWYMI 

Szczegóły dotyczące każdego z etapów będą pojawiać się kolejno na stronie głównej  

Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych (http://parki.lubelskie.pl), a także na Facebooku 

(http://facebook.com/parkilubelskie) oraz Instagramie (http://instagram.com/zlpk_w_lublinie). 

 

Każdy etap będzie zawierał punkty weryfikacyjne, potwierdzające realizację wyzwania. 

Warunkiem zaliczenia etapu będzie wykonanie fotografii dokumentacyjnej we wszystkich 

określonych przez organizatorów miejscach i wysłanie ich na adres mailowy: 

chelm.zlpk@lubelskie.pl wraz z oświadczeniem RODO (załącznik 1) i informacją o dacie 

realizacji poszczególnych etapów oraz ilości osób biorących w nich udział. 

 

VII. NAGRODY 

 

Każdy z uczestników, który zrealizuje co najmniej jeden etap wyzwania otrzyma materiały 

promocyjne Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych. Wartość materiałów promocyjnych 

będzie zależna od ilości zrealizowanych etapów – im więcej tym cenniejsza nagroda rzeczowa. 

 

VIII. UWAGA!!  

 

Przed planowanym wyjściem w teren zapoznaj się z najnowszymi zaleceniami Ministerstwa 

Zdrowia dotyczącymi rozprzestrzeniania się COVID-19: 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia 
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